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Op 24 januari 2021 eindigde de tentoonstelling Bep Rietveld (1913-1999) schilder en tekenaar in 

oorlogs- en vredestijd in museum Flehite te Amersfoort. Ondanks de corona perikelen was de 

expositie een groot succes met bijna 10.000 bezoekers. De Stichting Elisabeth Eskes-Rietveld had 

een substantieel aandeel in de opzet en uitvoering van de expositie. Tijdens de tentoonstelling was 

de catalogus al snel uitverkocht en in 2021 werd door de stichting een tweede druk uitgebracht. 

De stichting kreeg vele meldingen van nog onbekende werken en met name van kampportretten. In 

de loop van 2021 is contact opgenomen met de eigenaren, de werken zijn gefotografeerd en 

toegevoegd aan de collectie van het werk van Bep Rietveld op de website van de stichting. Zo 

kennen we nu 40 unieke werken die Bep Rietveld onder zeer moeilijke omstandigheden tijdens haar 

verblijf in verscheidene Japanse interneringskampen in en rond Batavia maakte. Het plan is opgevat 

om als stichting een boek te doen uitkomen over de kampportretten van Bep Rietveld met als 

streefdatum  15 augustus 2023, ten tijde van de Indië herdenking. Ook bestaat het plan om dan 

tevens een tentoonstelling te realiseren met haar werken uit de Indische periode. Hiervoor worden 

de eigenaren/familieleden van de geportretteerden geïnterviewd en zal aanvullend archiefonderzoek 

gedaan worden. Met de portretten als uitgangspunt, wordt het verhaal van Bep in Nederlands-Indië 

en de kampen gereconstrueerd. Op deze manier ontstaat er dan een achtergrondverhaal over 

vooravond van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, de oorlog daar, het leven in de 

kampen, de repatriëring en de terugblik op die tijd.  

Daarnaast faciliteert de Stichting een schrijfster die zich eind 2021 meldde met het plan om een 

biografische roman over Bep Rietveld te schrijven.  

Het bestuur kwam in 2021 niet bijeen door de corona-beperkingen, maar er was intensief overleg via 

telefoon en e-mail. Het bestuur van de Stichting Elisabeth Eskes-Rietveld bestaat uit Kees van der 

Plas (voorzitter), Martine Eskes (secretaris), Liesbeth van der Plas-Eskes (penningmeester) en de 

leden Vrouwke Bouhuijs-Coolwijk en Joost Tholens. 
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